
Balanyi György

ISTENES SZENT JÁNOS ELINDULÁSA*
Igazán nem úgy indult, ahogyan a legendákban olvasni szoktuk:

hogy már kora fiatalságában érett komolyságnak és minden gyerme
kes szórakozástól való írtózásnak adta jeleit. Ellenkezőleg, életében
nagy időn át hiányzott mínden, ami csak távolról is a leendő nagy
szentre utalt volna. Életirói hamar észre is vették ezt a hiányt és igye
keztek megfelelő színezéssel eltüntetni. Előadásuk szerint szentünk szü
leteset kü'önös jelek hirdették: szűlöházára fényes tüzoszlop ereszke
dett s a közeli plébániatemplom harangjai maguktól megszólaltak. Ez
azonban csak jámbor kitalálás; semmi történeti alapja nincsen. De nem
is lehet. Hiszen. ugyanazon életíróktól tudjuk, hogy míkor szerintük
harmincévi távollét után, 1532-ben ujból megtért szűlövárosába, a por
tugáliai Montemayor el Nuevoba, ott egy öreg nagybátyján kivül senki
scm ismerte meg, senki sem emlékezett rá. következésképpen senki sem
tartotta számon azokat a rendkívüli dolgokat, melyeket a hagyomány
szerint egy jámbor remete ugyancsak születésekor jövendölt felőle. Nos.
ilyen hagyomány egyszerüen nem létezett, mert nem volt, aki fenntar
totta és tovább származtatta volna. Tehát itt is, mint szeritünk éle
tének számos későbbi fordulóján, a mesterséges legendaköltésnek, illetve
a vándorlegendák alkalmazásának tipikus esetével á.lunk szemben.

Ha tehát hívek akarunk maradni az igazsághoz, azt kell monda
nunk, hogy Istenes Szent János születése (1495) és gyermekkora sem
miben sem különbözött ezer és ezer kortársáétól. Hogy derék. kétkezi
munkás szülei ístenfé'ö nevelésben részesítették. abban szintén nem volt
semmi rendkívüli; önként következett a korból és a helyi adottságokból.
Ugyanezt kell mondanunk korán jelentkező irgalmas szeretetéről is.
Mert nem szabad felejtenünk, hogy a keresztény köztudat még a kö
zépkor alkonyán is épp oly komolyan vette a második főparancsolat

teljesítését, mint az elsöét.
Ha mégis valami szekatlan. a mindennapitól eltérő vonást akarunk

a kis János lelki alkatában felfedezni, nyugtalan vérét és kalandvágyát
kell kiemelnünk. Erre mutat, hogy nyolcéves korában egy náluk meg
szállt spanyol vendégpap unszolására minden aqqálycskodás nélkül
búcsút mondott a szü'őiiháznak és elindult Madridba csodalátni. Ezzel
a meqqondolatlan lépésével családi otthonának traqikus széthullását idézte
elő. Jámbor édesanvia míndössze húsz nappal elte túl eltűnését; atyja
pedig a lisszaboni Szent Ferenc kolostorban keresett vigasztalást.

A két vándor eleinte imádsággal. énekszóval és vidám beszélgetés
sel füszerezve rótta a madridi utat. Egy körülménnyel azonban nem szá
moltak: a sokszáz kilométeres út meghaladta a kis szökevény teher
biró képességét. Az első háromszáz kilométert még csak birta valaho
qyan. De azután ereje rohamosan fogyatkozni kezdett s végül egészen
felmondotta a szolgálatot. A Madridtól mintegy százötven kilométerre

* Halálának 400. évfordulójára.
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fekvő Oropéza városkában már annyira fáradtnak és gyöngének érezte
magát, hogy képtelen volt akár csak egy tapodtat is tovább menni. Mí
vel pedig útitársát halaszthatatlan teendőí sürgősen Madridba szólítot
ták, el kellett válniok egymástól. Még szép volt az idegen paptól, hogy
gondoskodott az immár apátlanná és anyátlanná lett kis árva tisztességes
elhelyezéséről. a városka egyik leqmódosabb gazdájának, Mayoral Fe
rencnek gondjába ajánlotta. Talán ily módon akarta jóvátenni köny
nyelmű és meggodolatlan tettét.

Az oropézai megtelepedéssel új korszak kezdődött János életében.
A szűlői ház képe és a benne nyert benyomások lassan-lassan elrnosód
tak lelkében s helyükbe a m a friss benyomásai léptek. A lelki áthan
qolódás annál könnyebben ment, rnívcl Mayoral tulajdon gyermekeként
szerette az élénkszellemű fiúcskát és nem annyira' a gazda, mint in
kább az atya, helyesebben a gyám szerepét igyekezett betölteni mellette.
Ennek megfelelően anyagi szükséqletei mcllctt szellemi igényei kielégí
téséről is gondoskodott s lehetővé tette számára az elemi tsmeretek:
az írás, olvasás és számolás elsajátítását. Természetesen még nagyobb
gondot fordított vallási és erkölcsi nevelésére; a hazulról hozott ele
ven vallási indításokat iparkodott még mélyebbre gyökereztetni lelkében.

A XVI. század spanyol légköre kiválóan alkalmas volt erre. Hi
szen a lelkekben még töretlenül élt azoknak az időknek hangulata,
melyekben a hitetlenek elleni harc széttörhctetlen eqyséqbe kovácsolta
a rendíthetetlen katolíkus hitet és a tüzes nemzeti érzést. Másrészt a nagy
Ximenes bíboros mélyreható reformjai épp akkoriban friss tavaszi áram
latokkal telítették a spanyol egyházat és minden ponton új élet zsendü
léset indították meg. Valóban, a XVI. századi spanyol életnek minden
rezdülése vallásos ihletést lehelt. Aligha járunk tehát mcssze az igaz
ságtól, ha feltesszük, hegy akis János lelkében az oropézaí évek alatt
halmozódtak fel azok a vallási indítások, melyek később, a külső aka
dályok elhárulása után olyan elemi erővel törtek felszínre és ragadták
őt az életszentség ormai felé.

De nemcsak befelé, hanem kifelé is kedvezően alakultak viszo
nyai. Gazdája családtaqnak tekintette és nem erőltette időnap előtt

külső munkára. Késöbb. a serdülés éveiben is nagy kimélettel bánt vele
és nehéz II unka helyett ny ájériak őrzését bízta rá. Szentünk jól fel
használta a szabadban való tartózkodás imádságra és elmélkedésre késztő

ösztönzéseit. Különösen a Boldogságos Szűz iránt viseltetett határtalan
tisztelettel. A szentolvasó mellett kedvelt áhítatgyakorlata volt 24 Mí
atyánknak és 24 Üdvözlé~ynek elmondása annak a 24 esztendőnek

emlékére, melyet a Szent Szüz a hagyomány szerint az Úr Krisztus
mennybemenetele után még a földön töltött.

Ilyen idilli körűlmények közt gyors egymásutánban múltak az évek.
János erényeinek hire egyre mcsszebbre terjedt. Ennek arányában nőtt

az emberek beléje vetett bizalma. Eleinte csak pásztortársai és a kör
nyék elesett szegényei fordultak hozzá tanácsért és eligazitásért. de
később már a távolabbi falvak lakói is bizalommal tárták eléje ügyes
bajos dolgaikat. Emellett hiánytalanul élvezte gazdája bizalmát. Mayo
ral körülbelül úgy, volt jámbor juhászával. mínt az egyiptomi fáraó
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Józseffel>: látta. hogy minden lépését Isten áldása kiséri s ezért napról
napra nagyobb részt juttatott neki gazdasági ügyeinek elintézésében.
Utoljára afféle jószágkormányzóvá tette meg. Sőt még ezzel sem érte
be. hanem folyvást azon igyekezett, hogy végleg magához. illetve csa
ládjához láncolja őt. Hosszas töprengés után úgy határozott tehát. hogy
vejévé s egyben - úqylátszik, csak egy lánya volt - örökösévé Io
gadja. Szándékával hamarosan elő is állott.

János azonban nem sietett elfogadni a kedvező ajánlatot. Eleinte
kitérőleg válaszolt. utóbb azonban határozott nemet mondott. Régi élet
írói kizárólaq aszketikus motívumokkal, így többek közt állítólagos szü
zességi fogadalmával okolják meg vonakodását. Ez azonban ilyen for
mában aligha állhat meg. Az aszketikus szempontoknál hason'Ithatatlanul
döntőbben hatott [ános elhatározására nyugtalan vére és loboqó szabad
ságszeretete. Mert a romantikus hajlamok még sokkal elevenebben éltek
benne. semhogy kedve lett volna egyszer s mindenkorra lekötní magát
egy még oly csábítónak igérkező házasság kedvéért. Mível pedig gaz~

dáía továbbra is erőltette a dolqot, véqre nem maradt számára más
választás. mínt búcsú nélkül továbbállni. Az elválás nem esett nehezére.
A jövő gandia egy pillanatig sem aggasztotta. Hiszen utolsó menedék
nek nyitva állott előtte a katonai pálya. Az alkalom színte magától
kinálkozott. Csak a kezét kellett kinyujtani utána.

Éppen akkoriban. 1521-ben indult meg V. Károly császár és I.
Ferenc francia király nagy mérkőzése, mely hosszabb-rövidebb megsza
kitásokkal egy cqé tz emberöltőn át feszültségben tartotta a nyugati vilá
got. A háború fő színhelye s egyben a vetélkedés fötárgya az olasz
félszíoet volt ugyan. de azért Franciaországnak, Spanyolországnak. Né
metalfö'dnek és Szavojának is bőven kijutott a pusztulásból.

A naqv harc Iánqiaí legkorábban a Irancía-spanvol határon fekvő

navarrai királvs áq területén csaptak fel. Itt az elégületlen városi pol
gárság felzendülése még jobban összekúszálta a helyzetet, rnert erejük
meqosztár ára kényszerítette a királyi és nemesi hadakat; eqyík részük
a lázadókkal, Irásik részük pcdio a fiatal de Foix András vezetése
alatt l-enyornult franciákkal volt kénytelen hadbaszállni. A 1eg,úlyosabb
harcok a főváros. Pamplona s a francia Bavonne, meq a srrmvol S.
Sebastlan között körülbelül feleúton fekvő Fuenterrabia körül dúltak.

A nehéz helyzetről önként következett. hogy a császári hadve
zetö iéq iparkodott míndcn rendelkezésére álló erőt megmozgatni. Igy
törbek közt Oropéza arófját is utasította, hoqy sebtiben ösczeszedett
hadával késedelem nélkü! induljon Fucnterrabía alá. A gróf sietett
eleget tenni a parancsnak. Toborzói minden épkézláb embert [elentke
zésre szólitottak fel. Csak természetes, hoqv olyan dali termetű. erős

testalkatú és hozzá marciális külseiű embernek. amilyen akkorihan szen
tünk volt, kétszeres becsülete volt szerr-ükben. Habozás nélkü! fel is
vették és azon nyomban útnak indították Fuenterrabía felé.

János íny a csendes pásztorkodásból egyik napról a rná-ikra a za-
jos hadi életbe csöppent. A hirtelen jött vá'tozás, ha talán törést nem is.
mindenesetre erős visszaesést idézett elő lelki fejlődésében.
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A szűlőí otthonban és Mayoral gazda házában mindenesetre kitűnő

vallási és erkölcsi nevelésben részesült, de még távolról sem volt az a
kiforrott. vasakaratú egyéniség, akinek élete utolsó szakában ismer
jük. Vallási élete még sokkal inkább környezetenek vetülete, semmint
keserves meqpróbáltatások, és kemény kisértések árán kihatcolt elíde
genithetetlen egyéni tulajdona volt. Buzgón. egyhen-másban talán az
átlagot meghaladó módon teljesitette vallási kötelességeit, mert környe
zetében igy látta és mcrt környezeti adottságai közepetr lehetetlen
vol t . máskén t cselekednie. Az életszentséq csirái talán már szunnya
doztak le.kében, de az életszentségtől még messze járt. Lelke egyelőre

még inkább a viasz, mint az acél benyomását keltette. Nem csoda te
hát, hogya tábori élet kísértései hamarosan mutatkozní kezdtek nála.
Eleinte természetesen inkább csak apróbb mulasztásokban. semmint po
zitív bűnökben. Irnádsáqait rövidebbre fogta, gyónásait meggyéritette s
a Boldog~á}Jos Szűz tiszteletére végezni szokott álútatgyakorlatait ho
vatovább egészen elhagyta.

Va'ószínű azonban, hogya Montemayorban és Oropézában nyert
mély benvon-ások emléke megóvta őt a súlyosabb erkölcsi eltévelyedé
sektől. Késöbb ugyan ocsmány bűnösnek mondta magát és legkeserűbb

könnveit katonakorában elkövetett hibái fölött sirta,de sziqorú önkrí
tikájában már sok volt a kibontakozóban levő szent mélységes bűnuta

latából és maqameqalázásából.
Kül-ö jelek szcrint nagyobb bukások nélkül tdt a katonaélete. de

il veszede'em állandóan ott settenkedett körülötte és mínd-n pillanatban
elsodrácsal fenyegette: csak idő kérdése volt, mikor rendűl meg ellen
állása.

Vitézi pályája azonban sokkal hamarább véget ért, mínt erede
tileq számította. Része volt cl-ben bizonvos kiábrándultsáqnak - az
áhított hadi babérok elmaradtak s a hadi szerencse hel vett a balsors
s7('f'őc1öít mcllée baltársul - de méc inkább két kü'ön'ös balesetnek.
melyek lehetetlenné tették számára a 'további maradást.

Az első egy élelmiszerportván történt. [ánornak véletlenülolvan
ló jutott, n-elvet csak néhány nappal előbb zsákmányoltak az ellen
ségtől. A ló először nem rnutatott semmi nyugtalanságot. Mikor azon
ban a Irancia titer lözelé l e értek, hírtelen Iclváqta a fejét és őrült

vágtatásba kezdett. Utját egyenesen az ellenséges tábornak vette. [á
nos kétségbeesett erővel próbálta meqíékezni a nekivadult állatot, de
sehogyan sem boldoqult vele. Aztán hirtelen kiröpült a nycrcqből, az
utat szegélyező szíklák közé esett s olyan súlyos zúzódásokat szenvedett,
hogy orrán-száján megindult a vér és elvesztette eszméletét.

Jó kétóra is beletellett. míg valamennyire magáhoztért ájulásából.
Tépett ruháit szenny és vér borította és hozzá állandóan attól kellett
rettegnie. hogy az ellenség a hazatalált ló révén felfigyel rá és elfoq
ja. Kétségbeesett állapotában esengve kerte a Boldog:ágos Szüz hat
hatós pártfogását. Es reményében nem csalódott. Kis idő múlva egy
jószívű pásztorlány - a legenda előadása szerint pásztorlány képében
.maga a szent Szűz - vetődött arra és készségesen segitségére sietett.
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Vizet kerített. megitatta a szegény szenvedöt s nagyjából kimosta se
beit.

Az inkább szíves. mint szakszerű .kezelés jót tett a betegnek. János
valamennyire összeszedte magát s rnivel az esés következtében komo
lyabb törést nem szenvedett, botra támaszkodva keservesen hazaván
szorgott a táborba. Bajtársai kitörő örömmel fogadták. rncrt szentűl hit
ték. hogy megvadult lova egyenesen az ellenség markába vitte őt.

Jóformán ki sem heverte az esés következményeit s máris ujabb
bajba kéveredett. Századosa egy értékes kincseket tartalmazó láda őr

zését bizta rája. Ö iparkodott is tője telhetőleg mr qfclclní a beléje he
lyezett bízalomnak. Mégis mcqtörtcnt a baj: a kincs scören-szálán el
tünt. A százados. mikor a dolüO~ól érte-ült, magán kivül volt dühé
ben. Felíndulácában szeritünket vádolta a kincs elsikkasztásával s mint
közönséqcs tolvajt halálra ítélte. A vádlott állhatatos bg:1dása éppoly
kevéssé indította meg. rnint barótainak .könyörgése. Már míndcn elő

készület megtörtént a kivégzésre. mikor ~gy váratlanul meqérkezctt ma
gasabb parancsnok közbelépett az elítélt érde\(:ben és kegyelmet esz
közölt ki szárr ára: de azzal a kikötessel. hogy haladéktalanul kilép a
hadsereg kötelekél.öl.

Nincs rá adatunk. hogy szcntűnk túlsáqosan saivere vette volna
él: kettős balesetet. Lelkének ru~ékcnys~:gát és a jobb jövőbe vetett
reményét semn:i esetre sem vesritette cl. JlvHuUlI1 szlvböl hálát adott
Istennek a bajokból való szerenesés kiszabadulácáért. 'habozás nélkül
Oropéza felé vette útját. Mayoral g3zcb a ré:gi sacretettel fogadta őt

és iomét , rábízta jószágainak iga::0é'tflcflt. Néhány nap elegendő volt
hozzá. hogy reinden a régi kerékvá;/,~b;} tcrelődjek. Mayoral és gyám
fia - talán leghelyesebben igy mondhatjuk - míntha a Iuenterrabíaí
kirándulás csak rossz álom lett volna, megint a legtökéletesebb eg}'et
értésben dolgoztak együtt.

Idilli viszonyukat Tsmét a házasság kérdésének felszínre vetödése
zavarta fel. Hiszen érthető. hogy az örc.jcdö gazda végre szeretett vol
na tiszta helyzetet teremteni családál.nn és szerette volna már színtcn
nem fia' al lányának jövőjét s vaqyonár.ak sorsát bíztos kézbe tenni.
Ezért talán az előzőnél is nyomatcleo alb rnódon biztatta Jánost az
igenlő válaszra, János azonban rés í állá-pontja mellett maradt. Meg
lehet•. hogy Iutólaq rnaqasabb hivatásának ösztönszerü megérzése is
Iclmerült lelkében. ez azonban határozott formát semmiesetre sem öl
tött. Elhatározúcéban még rrinó!] a czal.adcáq féltése játszotta a fő

szerepet. A végleges elválás 1531 vcqén, esetleg 1532. elején történt
meg. János örök'e búcsút mondott máscdík otthonának és ujból beállt
katonának. Ecú.tal a keresztes vitéz vértezdében jelent meg.

A doloq meqcrtésére tudnunk kell. hogy II. Szolimán szultán 1532
ben újabb nag'l támadást készitett elő Becs és a möqötte álló nyugati
keresztény vi;{:g ellen, V. Károly császár és öccse. L Ferdinánd ma
gyar király ide ;ében értesültek a készü'ő veszedelemről és mínden tő

lük telhetőt mcg~ettek elhárítására. Nagy erőfeszítéssel, levelezéssel, kö
nyörgéssel. kölcsönökkel sikerült is mintegy nyolcvanezer embert ösz-
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szehozniok. A ser~g a lehető legváltozatosabb összetételű volt: nérne
tek spanyolokkal és olaszokkal. protestánsok katclíkusokkal, császári
zsoldo.ok pápai seqélypénzen fogadott katonákkal elcgyedtek benne. Eh
hez a tarka cqyvcleghez csatlakozott János is, ezúttal is az oropézaí
gróf zászlaja alatt.

Az elért eredmény azonban távolról sem állott arányban a naqy
szerű elö.cészüiettel. A magyar történelemből ismeretes, hogy Jurisics
Miklós, a kicsiny kőszegi vár hős kapitánya, alig hétszáz emberével
több hétre Ieltartóztatta a szultán viláqhódító .seregét. Ez az idő nem
csak arra volt elegendő, hoqy a császári hadak befejezzék Ielvonulásu
kat, hanem arra b. hogy megbontsa a török sereg rendjét és meqlazítsa
fE:gyelmU. Szolímán ilyen körűlmények közt nem mert Bécs mcqtámadá
sára vái.ali.ozní. hanem megelégedett a nyugati magyar es a keleti
osztrák liatúrszélek végigdtilásával. A császár pedig ahelyett, hogy
pompás sereqcvel, mclyhez foghatóval sem az előtt, sem azután nem ren
delkezett, utána eredt volna il töröknek és megsemmisítő csapást mért
volna rá, eqyszcrűen szélnek eresztette embereit.

János iCY másodízben is kícsöppcnt a hadi szolqálatból anélkül. hogy
akár csak egyszer is tűzvonalba került volna. Pedig ezúttal sokkai kO;'IO~
lyd;b2'1 ro,! éi fel hivatáiát: a szerenescvadász kalandor helyett a keresz
tes vitéz lelkületével. Erre mutat, hogy útja végén a La Corunna-öböl
től elzarándokolt a közeli híres santiagói búcsújáróhelyre és ott kilenc
napot töltött el teljes visszavonultságban. Ájtatosan meggyónt, megál..
dozott s detíróinak állitása szcrínt egész ottidőzése alatt nagy épülé
sére szolqált a zarándokhely látogatóinak.

De alig hogy befejezte ájtatosságát, lelkében ujra felmerült további
megélhetésének gondja. Oropézába a történtek után nem térhetett többé
vissza. Ezért elhatározta, hogy szülövárosát keresi fel; legalább megtudja,
mi történt szüleivel. Monternayorban azonban, mint tudjuk, családi ott
hona teljes széthullásának szomorú hire fogadta. Rokonságából míndösz
sze egy anyai naqybátyját találta életben. Ez kész lett volna őt fiává
és örökösévé fogadni, de Jánost nyugtalan vére még míndíq nem enqed
te meqpihcnni. Különben sem akart Monternayorban maradni, ahol min
den szeglet gyerekes könnyelműségének jóvátehetetlen következményeire
emlékeztette. Egyheti ottidőzés után örökre búcsút mondott nemcsak szü
Iövárosának, hanem hazájának is. Jövőjét illetőleg még mindig nem volt
semmi határozott terve. Úgyszólván napról-napra. élt. Rövid ayamonteí
tartózkodás után, hol először ismerkedett meg a betegápolással, Sevíl
lál.a mcnt és ott egy bizonyos de Zuníqa Eleonora nevű asszonyság szol
gálatába szegődött.

Egyidőre úgy látszott, Sevillában meg újulnak az oropézai szép na
pok. A pásztorkodás ismét visszaadta szentünket régi magának. Ajkán
ujra felcsendültek a régi énekek és a régi imádságok s az elmélkedés
megint mindennapi kenyere lett. Gazdasszonya is teljes mártékben meg
volt vele elégedve. De Jánosban már néhány hét mulva ujhól feltámadt a
vándorösztön. Benső nyugtalansága még az eddiginél is nagyobb erő

vel lángolt fel. Eletéből immár közel negyven évet elvesztegetett és még
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mindig nem -sejtette, mit tartogat számára a Gondviselés. Ez bizony
több. mint elegendő ok volt a tépelődesre és az önmagával való elege
detlenségre.

A sevillai rövid intermezzo után János elsőnek Gibraltárt kerítette
sorra. Mi volt odautazásának célja, nem tudjuk. A későbbi események
szeműveqén át tekintve azonban egyenesen gondviselésszerűnekkell mon
danunk útját. Ott tartózkodásában ugyanis megismerkedett egy Almeyda
Lajos nevű portugál nemessel, aki feleségével és négy hajadon lányával
éppen útban volt az afrikai Ceuta Ielé. Nem a maga jószántából. hanem
kényszerűségből vállalkozott a nagy útra: III. János király. nem tudni.
mi okból. száműzte őt. A nyugtalan vándor szive megindult a nálánál
is elesettebb család sorcán s nierész elhatározással. egész eddigi élete
legérdemszerzőbb nekibuzdulásával szolgálatába szegődött.

Nagylelkűségének megmutatására nemsokára jó alkalom kinálko
zott. A száműzött család ugvani3 rnindjárt megérkezése után fölötte ne
héz helyzetbe jutott. Maga Almeyda búskornorsáqba esett. majd meg a
szokatlan éghajlattól súlyosan megbetegedett. Kéröbb felesége és lá
nyai is áqynakestek. Igy az eqész család ápolása János vállára neheze
dett. Pedig az igazi haj még cr ak ezután következett. Az orvos és a
gyógyszerek tetemes költséqe felborította a szegény család arnúqyís in
gatag alapokon nyugvó költségvetésének egyensúlvát. A betegség után
az éhséq és nyomor kezdtek zörgetni ajtajukon. Ha tehát nem akartak
éhen pusztulni. nekik maguknak kellett megragadniok a dolog végét: A
munka oroszlánrésze természetesen megint szeritünkre nehezedett. mivel
az egész társaságban ő volt az egyetlen teljes munkabi-á-ú ember. És
ő nem húzódozott a tehervállaláctól. Nappal a: város erödítésén dolqo
zott. éjszaka pedig odahaza végezte a szükséqes házi munkákat. Sőt

még tovább ment áldozatkészséqében: mikor egyidőre szüneteltették az
erődítési munkálatokat, sarát ruhadarabiainak árubabocsátásával te
remtette elő a család rríndennapí betevő falatját.

Iqv ment ez hónapokon keresztűl, míg végre Almeyda hosszas kö
nyörgésre kegvelmet nyert. Ekkor megmentőjét is szerette volna maqá
val vinni. De János még maradni akart. Egy hittaqadóvá, reneqáttá lett
ba-át-át szerette volna mindenáron megmenteni. Csak amikor meqqyő

zödött vállalkazása keresztülvíhetetlemé-rérö', szánta el martát a hazaté
résre. JVfindene~etre azzal a nvugodt tudattal haqvhatta el Afríkát. hoqy
a Centában töltött hónapokat jól felha-ználta, jobban, mint addi'] élete
bármely más korszakát. Talán ennek lehet tulajdonítanunk, hoqv benső

nyuqtalarr-áqa valamivel alábbhaqvott és naqv vonásokban [övőtének ké
pe is kezdett előtte kibontakozni, Annyit már látott, hOIlV Isten az ir
galmas szeretet művcínek Ilvakorlá~ára szemelte ki, de közelebbi mű

ködésí terét még sűrű homály fedte. Egyelőre úgy gondolta, a leqhasz
necabb szolgálatot jámbor olvasmánvok, imádságos könyvek és -szent
képek árúsításával teheti embertársainak,

Ezért Gibraltárban kis könyv- és kegytárgykereskedést nyitott s azt
ügyességével, szeretetreméltósáqával és igénytelenségével egykettőre fel
víráqoztatta. Életírói állítása szerint az akkor divatos lovagregények kö-
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zül is mindig tartott néhányat raktáron. de nem azért. hogy eladja. ha-
nem ellenkezőleg. hogy alkalmat nyerjen az irántuk érdeklődő fiatal
embereknek a lelkére beszélni. Később vidékre is kiterjesztette üzlet
körét. Időről-időre kiszállott egy-egy faluba és mindaddig ott maradt,
mig. a magával hozott könyveket, szentképeket, olvasókat ki nem árú
sitotta. Az üzletkötés könnyen ment, hiszen akárhányszor beszerzési áron
alul vesztegette el portékáját. különösen a szeritképeket.

A jámbor könyv- és képkereskedőnek már bizonyos hire volt Gib
raltárban és környékén, míkor egy benső hang ösztönzésére - a legenda
állítása szerint a szegény gyermek képében megjelent kis Jézus egyenes
parancsára - Gibraltárból Granadába tette át működése színhelyét.
Egyideig itt is könyvek és képek árúsításával foglalkozott. De talán még
több időt töltött a különbözö templomokban. Egyre forróbb vággyal
esedezett Lten megvilágositó kegyelméért. 153-7 január 20-án, Szent Se
bestyén vértanú ünnepén a szent nagy tiszteletben álló ősi templomában
végezte megszekott ájtatosságát. A templomban aznap nevezetes szó
nok, Avilai Boldog János prédikált, akit buzgó lélekgondozásáért már
életében az A nd a l.~ z' i a a p o s t o l a jelzővel ruháztak fel. A lel
kes szónok nagy hévvel fejtegette, hogy ha annakidején részt akarunk
venni isteni Mesterünk dicsőségében, hasonlókká kell hozzá lennünk a
szenvedésben, s megragadó színekkel állitotta szembe az erények tiszta
őrömeit és a bűn útálatosságát.

János kitárt lélekkel hallgatta a feléje szárnyaló igéket. Ogy tetszett
neki. mintha a szónok minden szava egyenesen neki szólt volna. És
minden szó újabb sebet ütött lelkén. Csak most döbbent rá. milyen el
hicázott és céltalan volt eddigi élete. mennyire felszínen mozgó isten
szo!gálata s felületes emberszeretete. A· sok homályos.' elfojtott vagy a
tudattalansáq örvényébe merített vallási indítás most mind egyszerre
tört felszínre és érvényesülést sürgetett. Abban a pillanatban a föld
kerekség legnagyobb bűnösének érezte maqát. A bűntudat és a nyomá
ban támadt szorongó érzés valóságqal a földre húzta. Mikor befejező

dött a beszéd. leroskadt és mellét verve kétségbeesetten kiáltozta: ...Ir
galom. Uram. írqalom!" A körülötte állók megrettenve tekintettek rá.
azt hitték, hogy szertelen felindulásában eszét vesztette.

Csakugyan úgy viselkedett. mintha nem lett volna beszámítható ál
lapotban. A templomból kijövet térden csúszott tovább az utcán, haját,
szakállát tépte. felvérezte arcát s olyan szigorú penitenciát tartott,
aminőt lehiggadt gondolkodású embertől nem lehetett várni. De ne
felejtsük, hogy délen vagyunk s délen nemcsak a napsugarak tüzesebbek.
hanem a szcnvedélyek is - jók. rosszak eqvaránt - forróbbak s a
cselekvések is önkéntelenebbek. Lám Assisi Szent Ferenc esetében is,
mikor furcsa öltözékében hirdetni kezdte a bűnbánat és a szegénység
evangéliumát. először mindenki n u o Va p a z z i á t. újfajta bolondsá
got emlegetett.

A szerit viselkedése kint az utcán természetesen még nagyobb feltű

nést keltett. mint a templomban. Csakhamar egész csődület támadt kö
rülötte. Az utcai gyerkőcök szüntelenül gúnyoltak és kővel dobálták.
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János azonban minderre nem hederített. Szeme előtt folyvást a szenvedö
Or Kríoztus alakja lebegett. Jóformán észre sem vette a sebeket. melye
ket kis hóhérainak ködobásaí ejtettek rajta. Odahaza első dolqa volt veq
kíárúsítást rendezni: a lovagregényeket széttépte, az imádságos köny
veket és szenrképeket szétosztotta, bútorait és ruhadarabjait pedig- a
szegényeknek ajándékozta. Igy sikerült néhány óra alatt tökéletesen a
szegény Krísztushoz idomulnia.

Ezzel azonban méq korántsem ért véget vezeklése. Isten iránti ha
tártalan szeretetének lángolásában szinte szornjúhozta ai emberek meg
vetését és gúnyát. Igazán elmondhatjuk Szent Ágostonnal: bűnbánat

tartásának csak egy mertcke volt: a mértéktelenséq. Otthoni dolqai el
intézése után ismét az utcára sietett. Mezítláb, hajadonfövcl.. egy szál
ingben és nadrágban jelent meg. A templom elé érve ujból a földre
vetette magát s haját tépve kiáltozta: "Könyörülj rajtam, Uram, könyö
rülj rajtam!" A körülötte állók közt többen megsejtették az összefüg
gést különös viselkedése és a délelőtt hallott beszéd közott s nem nyu
godtak addig, mig csak össze nem hozták öt a hires népezónokkal. János
atya természetcsen nagy érdeklödéssel fogadta különös látoqatóát. Finom
lélekismerettel azonnal észrevette, hogy az állítólaqos bolondcáq oka
nem az elme mcqháborodásában, hanem a lélekben megindult természet
fölötti átalakulásban kcresendö. A kettejük közt megindult hess-ú és
bizalmas beszélgetés még jobban megerősítette ebbeli felfogásában. A be
szélgetés eredménye az lett, hogy a lánqbuzqalmú apostol magára vál
lelta János lelki vezetését és egyben biztatta, hogy csak haladjon to
vál:b az önrncotaqadás és önmegalázás megkezdett útján. Mai szemmel
nézve talán különösnek tetszik, hogy Avilai János ahelyett. hoqy rnér
sékelní igyekezett volna lelki gyermeke kétségkivül túlzott buzqalmát,
rnéq lT'2na bíztatta különös vezeklése folytatására. De a kor sziqorú
aszketikus felfoqásának ez felelt meg. Az is lehet, hogy ilv rnódon akart
mecqyözödní János megtérési szándékának őszinteségéről és mélysé
géről.

Akárhogyan áll a dolog, bizonyos, hogy Jánosnak nem kellett
kétszeres biztatás. Mível eltékozolt éveinek kiengesztelésére tökéletesen
Istené akart lenni. még az eddiginél is mohóbban kereste a szenvedés
és a mcqalázkodás .alkalmait. Örültként rohanqált Granada utcáin, szün
telcnül Isten irgalmáért esedezve. Olykor a földre vetette mnqát, kővel

verte mellét s íqv kiáltozott: ,.f~n szerencsétlcn, vétkeztem Isten ellen,
meqérdemlem, hogy nyomorult bűnösként megvessetek és mint leqna
gyobb gonosztevővel bánjatok velem." Az állandóan körülötte sü-qölödö
suhancokat és gyerkőcöket nem kellett npqyon bíztatní. Né-nelyek ar
cába köptek. mások sárral szórták be, vagy kővel dobálrák meg: is
mét mások azzal szórakoztak, hogy Jézus nevének kimondásával a föld
meqcsókolására késztették.

Két jószívű ember, aki meg volt győződve János meqháborodá
sáról, kimentette kínzói kezéből és felvétette őt a királyi kórház elme
beteg osztályára. Csakhogy ezzel még rosszabbra fordult sorsa. Mintha
a: tisztítóhelyről a pokolba jutott volna. A kor durva és érzéketlen be-
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tcqápolóí ugyanis nem gyámolításra szoruló elesett embereket láttak a
lell-j Ixtcgek!:cn, hanem ellcnsé.qet, akit csak állandó veréssel lehét el
méjénd~ használntára vísszatérítcní. János visszaborzadt ettől az ernber
telen bánásmódtól és védelmére kelt szerencsétlen betegtársainak; de
csak azt érte el vele, hogy azontúl őt is olyan brutálisan kezelték, mint
a töbl.ít. Szlnte cl se hinnők, ha Avilai János határozottan nem állí
taná, rogy néhány hetes kórl-ázi tartózkodása alatt több mint ötezer
ütleget kapott. Végül egész teste merö seb lett és annyira elgyengült,
hogy alig volt jártányi ereje.

János atya értesült lelki gyermeke :iralmas helyzetéről kerülő úton; a
hir vétele után azonnal Granadóba indult és ott igyekezett legjobb tu
dtca szcrtnt elrendezni 8 dclgot. Egyrészt megdicsérte ]ánostkitar
tácácrt, másrészt meg figyelmeztette, hogy ideje immár végét szakitani
színlalt örültséqcnck és valamilyen Intennek tetsző munkakör vállalárával
meqszcntclní életét. Szentűnk, aki ama nevezetes sebestyénnapi prédí
kácíó Ó::G tn<:gszokh, hoqy lelki vezetö-e ruinden rerdr:'ke::és::ben Icten
akaratát )6S:8, most is k~:;zségescn enocdelmeskedett. Felhagyott magára
erö szakolt l.cqarns szckásr.íval s minden tekintetben nyugodtnak és
megfentoltnak mutatta marját. .

Ápo'ói eleinte nem tudták míre vélni a dolgot de hamarosan belé
nvuqodtak a változásba s legalább azzal igyekeztek jóvátenni durvasá
gu!c<Jt, hogya tőlük telhető lcqncqvol-b gyönfTédsécrge1 iparkodtak be
gvágyít,mi az ü'I: gcik l1Y0'1lÚn támadt fájó sebeket. Fáradozásukat gyors
siker H':érte.Jfnos néhánv nap alatt annyira maoához tért, hogy most
már ő n'20a láthatott hozzá betegtársainak ápolásához olyan szere
tettel, amilyenben neki magának része nem volt.

E-:7d be i<; feje7őclött HId vá'ráo-r. Az úgynevezett fi e g t é r é s
folyamata kevés szent életében tanulmányozható olyan tisztán, mint
az övében. Úgyszólván míndcn jelentősebb mozzanata lépésről-lépésre

követhe.ó. Látjuk, míként hatalmasodik el fölötte a benső nyugtalan
ság, az önmagával és addigi életével való elégedetlenség s míként keríti
hat<l!'f~a lell-ct a jövő fi 7 on; tvl<1n ::- ú(T i'nak qyőtrö érzése és a nagy
sZ:1'T'adástól való rettegés. Úgy érzi, mintha sötét éjszaka szakadt volna
rá: vissza nem fordulhat, előre nem mehct. Ebben akinos bizonytalan
sá"[~:,m hasít lcll,ét:e a sebcstycnnapi prédikáció megrázó élménye, s
vilá"it rá addigi életének értelmetlenseqére. A hatás azonban egyelőre

inkább neoatív, mint pozitiv: a hirtelen felvillant villám fényénél in
kább bűneinek és mulasztásaínak ijesztő tömegét. semmint a kccvelrnes
Istenhez vezető ösvényt látja. Az emberfölötti súllyal ránehezedő bűn

tvc~t, mint láttuk, kíscé Ircg is zavara elméjét. Bizonyos, hogy visel
kedésében, lcqalúbb kezdetben több volt a· spontán elmezavar, mint a
tudatosan ,keresett önmecalázás. Kéröbb. főleg a kórházban töltött he
tek alatt viszont az utóbbi került túlsúlyba. Általában meqállapíthatjuk,
hogy megtérése olyan viharos erővel ment végbe s olyan gyökeres
volt, hogy ebben a tekintetben talán csak Egyiptomi Máríáé és Cor
tonai Szent Margité fogható hozzá.

A megtérés teljesen új embert formált [ánosból. Míntha csak kícse-
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rélték volna. Bizonytalan ingadozása és környezetétől való állandó füg~

gése egyik pillanatról a másikra elenyészett s helyébe hajthatatlan cél
tudatosság lépett. A lágy viasz acéllá keményedett; a jámbor. de [ám
borságában sem nem kítartó, sem nem következetes ember sem jobbra.
sem balra nem tekintő szentté nemesedett és azontúl nyilegyenesen
haladt előre a szentség nehezen megközelíthető ormai felé.

A megtéréssel életének benső tartalma is gyökeresen meqváltozott,
E tekintetben a kórházban töltött hetek vol tak rá a legnagyobb hatás
sal. Ott és akkor eszmélt rá, hogy Isten őt a szegény és elhagyott be
tegek ápolására szemelte ki. Szamaritánus tevékenységet mindjárt ott a
királyi kórházban megkezdte; ott szívta mapfiba a betegeknek azt a
szenvedélyes szeretetét és ápolásuknak azt a kifinomult művészetét,

mely ídövcl a felcbarátí szerétet utolérhetetlen hősévé és a modem
kórházi szolqálat elsö szakavatott mcsterévé avatta. Mikor elhagyta
a kórházat. lelkében már ott hordozta az újkor legnagyobb hivatásos
betegápoló rendje. az írcalmas rend megalapitásának ha még nem 15
tervét, míndenesetre csiráit.

Ennyiben az 1537 január 20-án megindult átfordulási folyama'
nemcsak a szent egyéni .életében. hanem a keresztény karitativ tevé
kenység történetében ís mélyreható változást idézett elő.

E GY V AC SO RA E M LÉ K É RE

Sűrűsödík az alkony, kék homály
lebeg a párás, őszi ablakon,
baráti szó szelíd zenéje szá'l,
marasztaló szók s jól' esik nagyon.

Maradnál is. de menni is akarnál.
Közeledik a vacsoraidő.

Fontolqatod, hogy minek is maradtál
ilyen sokáig, mégsem lépsz elő,

hogy most már indulsz. Hivnak vacsorára.
szabadkozol, .aztán elfogadod
a rneqhívást, de úgy nézel a tálba,
és úgy nézed az ízes falatot.

mint kisgyerek, kit megszidott az apja.
Benned saiort vala-ni félelem:
zavart okoztál mégis itt maradva
s talán nem is hívtak meg szívesen...

Aztán elindulsz. s kint az éjszakában
k~yul1ad benned panaszlóri a vád:
nem érted még az igaz eqyszerűséq,

s az alázatos szeretet szavát?'
Csanád Béla

3M


